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1. Základní údaje o škole 2020/21 
 
1.1. Základní údaje o škole. 
 
Název:  Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Adresa:  Školská 103  

262 56 Krásná Hora n.Vlt. 
IČO:   750 344 25 
Školská zařízení: Základní škola IZO 114 001 596 
   Mateřská škola IZO 150 044 437 
   Školní družina IZO 114 001 600 
   Školní jídelna IZO 114 001 618 
 
Kontakty:  ředitelna   318 862 501 
         sborovna   318 862 301, mobil ZŠ 731 165 916 
   mateřská škola  318 862 306, mobil MŠ 604 111 522 
   školní jídelna  318 862 502, mobil ŠJ 734 240 760 
   mobil ŠD  734 632 632 

e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz 
 
   www.skolahora.cz 
   datová schránka j8emene 
 
Zřizovatel:  Město Krásná Hora nad Vltavou 
 
Vedení školy: Mgr.Eva Šedivá 
 
Školská rada: Zástupci zřizovatele:  

Jana Mašková, Vít Hubička, Pavel Lacina 
Zástupci pedagogů:  
Stanislava Koudelková, Veronika Zelenková, Jana Černá 
Zástupci rodičů:  
Olga Trachtová – Hadáčková, Josef Macke, Monika Voltučková 

  
Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód  Obor vzdělávání  Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní vzdělávání RVP 1.-9.ročník 

 

1.2. Školní budovy. 
 
Škola je umístěna ve dvou hlavních budovách vzdálených od sebe asi 200 metrů 

- v hlavní budově jsou všechny učebny, tělocvična, školní kuchyně s jídelnou 
- ve druhé budově je školní družina a mateřská škola a nově za touto budovou 

je přízemní technický atelier 
- obě budovy se nacházejí blízko centra obce – asi 100 metrů od náměstí, kde 

je hlavní autobusová zastávka 
V roce 2010 byly budovy zatepleny, vyměněna okna a venkovní dveře. Změnil se způsob 
vytápění: budova základní školy, tělocvična a jídelna se vytápí kotlem na štěpku, nebo 
pelety. Budova mateřské školy je vytápěna tepelným čerpadlem. Tato změna proběhla 
díky dvěma dotacím, které získala obec Krásná Hora nad Vltavou - „Změna zdroje 
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vytápění a zateplení“. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti a Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP i s částečnou 
finanční podporou Středočeského kraje 

V roce 2020 byla dokončena celková rekonstrukce „staré dílny“ za budovou 
mateřské školy. Budova je nyní zateplená, nová okna a vytápění, sociální zařízení. 
Stávající využití je tzv. technický ateliér zejména pro mladší školní děti, družinu a 
mateřskou školu. V ateliéru jsou dvě technické učebny, jedna je zařízena dílenskými stoly 
a základním nářadím na práci se dřevem. Druhá učebna je bude sloužit hlavně na 
konstrukční práce se stavebnicemi, včetně zatím jedné programovatelné. Součástí 
vybavení je i notebok, dataprojektor a plátno. Zároveň byla zpevněna plocha mezi 
ateliérem a školkou, zatím doplněna 4 dřevěnými stoly s lavicemi. V případě příznivého 
počasí je to další prostor, který lze využít na pobyt dětí ŠD i MŠ. Vzhledem k tomu, že 
technický ateliér je nyní zcela samostatný, je možno využít pro více účelů např. kroužky, 
letní příměstský tábor (první proběhl již v létě 2021) 

 
1.3.1. Vybavení školy – prostorové: 
 
Budova MŠ a ŠD: 
1.patro – herna, ložnice, pracovní místnost se stoly a židlemi, učitelský kabinet  
přízemí – herna starších dětí, herna a kabinet ŠD, šatna  
Technický ateliér: 
Přízemní budova – dvě dílny se sociálním zázemím 
 
Budova ZŠ:  
8 kmenových učeben  
1 učebna počítačů 
1 učebna pracovních činností 
školní dílna s pracovními stoly a základním technickým vybavením 
školní knihovna je součástí třídy 
ředitelna, je zároveň i kanceláří účetní 
sborovna s kuchyňkou a šatnou 
kabinet fyziky a chemie, kabinet přírodopisu 
kabinet učebnic 
šatna společná, vybavená samostatnými skříňkami pro všechny žáky 
zázemí pro uklízečky 
tělocvična (a 2 kabinety TV, 2 šatny, sociální zařízení) 
    vybavení tělocvičny – hřiště na volejbal, házenou, basketbal, základní nářadí 
školní jídelna s kuchyní 
 
Ve starší části školní budovy byly stěny učeben v posledních letech postupně 
zrekonstruovány a nově vymalovány. V roce 2020 byly vyměněny i dveře v této části 
budovy, čímž se chodby částečně prosvětlily a byla zrekonstruována poslední třída, která 
ještě na opravu čekala. V témže roce byly opraveny a vymalovány chodby, schodiště a 
vstupní prostor v novější budově. Před začátkem školního roku proběhla rekonstrukce 
venkovního prostoru před hlavním vchodem. Další zásadní oprava chodeb starší části 
budovy a celková rekonstrukce obou dívčích záchodů bude pokračovat následně. Na 
opravu čeká i prostor ředitelny a kabinet učebnic. Průběžně se obnovuje osvětlení na 
chodbách i ve třídách.  
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Přilehlé venkovní prostory:  

• školní zahrada „U lípy“ obsahuje hrací prvek Sokolí věže se skluzavkou, pískoviště, tři 
pružinová houpadla. Doposud byl využíván hlavně dětmi z mateřské školy. 

• V roce 2019 z prostředků města byla vybudována venkovní třída pro ZŠ i MŠ, 
zastíněno rákosovou roletou, z provozních nákladů vysázeny vrbové stavby – tunel a 
dvě iglú, částečně osázeny rostliny kolem plotu za účelem odstínění zahrady od silnice 
i za účelem výuky. V roce 2021 zakoupen další dřevěný prvek pro menší děti – 
trojhrazda.  Dále se na zahradě bude pokračovat v doplňování rostlinstva i dalších 
úprav i za pomoci žáků a rodičů.   

• hřiště „Pod školou“ - místo pro společné akce MŠ, ZŠ a rodičů v plánu přebudovat na 
hřiště na volejbal a vybíjenou 

• oddychový prostor „Vedle školy“ – pro ŠD a MŠ bylo pořízeno nové sezení k ohništi 
 
1.3.2. Vybavení školy – nábytek 
 
Ve všech učebnách ZŠ, kromě jedné, jsou nastavitelné lavice a židle (2005-2018). Učebna 
pracovních činností má pevné židle a variabilní stoly 2008, v pracovně IT jsou židle z roku 
2008.  
Dále se průběžně obnovují skříně a skříňky ve třídách, archivní skříně. 
V roce 2009 byl pořízen nový nábytek do sborovny, tj. stoly s nástavcem a židle, v roce 
2014 byla sborovna rozšířena o kabinet s kuchyňskou linkou a šatními skříněmi a dalším 
pracovním stolem. 
Ve většině učeben prvního stupně je na části podlahy koberec na sezení, společné 
povídání, práci v kruhu. 
Všechny třídy mají nové tabule – na fixy, nebo křídy, učebna 4.a 5.roč. v přízemí je nově 
vybavena bílou tabulí v kombinaci s dataprojektorem. 
V šatně ZŠ jsou uzamykatelnými skříňky pro všechny žáky. Stáří skříněk je 10-12 let. 
Školní knihovna je však součástí jedné třídy, vzhledem k nedostatku prostoru. 
V ředitelně je nábytek z roku 2006 a 2009. Ředitelna nevyhovuje malým prostorem, i proto 
že je zde také pracoviště účetní. 
Ve školní družině je učitelský stůl, lavice a židle z roku 2006 a 2009. Nový nábytek a 
koberec je roku 2017. Žáci v ŠD mají k dispozici malé šatnové skříňky. Nyní družina 
využívá prostor za budovou a technický ateliér. 
V mateřské škole je nábytek doplňován a obnovován průběžně z provozních peněz i 
z výběru poplatků MŠ. V roce 2015 byl nábytek doplněn tak, aby mohla být zřízena centra 
aktivit pro program Začít spolu.  
Větší obnova vnitřních prostor mateřské školy proběhla v roce 2017 a 2018, když předtím 
byly zrekonstruovány obojí záchody v přízemí. Byla provedena rekonstrukce stěn ve všech 
třídách, v šatně, na chodbě i v kuchyňce. Následně byly provedeny nové malby, 
vyměněno osvětlení ve třídách. Kuchyňka MŠ je vybavena novým nábytkem, obnoven byl 
i nábytek v kabinetu. Dále byl zakoupen nový koberec a nábytek do třídy předškoláků. 
 
Nábytek ve školní jídelně je z roku 2016. Vybavení školní kuchyně se obměňuje průběžně. 
V roce 2018 byl zakoupen nový nábytek do kanceláře vedoucí ŠJ, dále počítač a nové 
softwarové vybavení pro ŠJ v závislosti na možnosti standartního způsobu plateb obědů. 
V srpnu 2021 byla ve školní kuchyni provedena technická příprava na výměnu dvou 
varných pánví  a vybavení konvektomatem, realizace proběhne do konce roku 2021. 
Dotaci zajistil zřizovatel, na financování se částečně město podílí. 
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1.3.3. Vybavení školy – technické + základní pomůcky 
 
3 Interaktivní tabule + dataprojektor (2008, 2011, 2019) 
           (+ řada interaktivních učebnic pro přírodopis druhý stupeň, tj.celkem 4) 
3         dataprojektor + plátno + notebook ve třídě 
11 Počítače v pracovně IT (2016) + 1 dataprojektor + plátno  
1  Počítač v učebně HV 
22 Notebooků pro žáky (8 z 2011, 4 z 2012, 10 z 2020) 
32 Tabletů – ipady + nabíjecí kufr + notebok pro učitele (10 z roku 2020)  
3  Grafické tablety  
1 DVD      
1 2 počítače + tiskárna pro učitele – sborovna 
1 Počítač + tiskárna administrativa   
1  Notebook – ředitelna (2014) 
1         Počítač + tiskárna ŠJ 
4 CD přehrávač, 5 radiomagnetofon    
2  Televize, 2 Video, 3 zpětný projektor    
1 Klávesy ZŠ + 1 MŠ 
1 Fotoaparát velký, 6x fotoaparát malý + 1x ŠD, 7x GPS, 5x dalekohled 
2 Kopírka 
 
Další pomůcky, kromě již zmíněného technického vybavení. 

• kvalitní mapy, plakáty s přehledy učiva ČJ, AJ, Che, Př, Dě ..,  
Většina map a plakátů je doplněna laminovanými kartami pro skupin. práci. 

• Interaktivní učebnice k použití na tabuli Př., Ze, Ma,  .. 

• soubory karet na procvičování učiva, karty se zpětnou vazbou – pro 1.stupeň 

• pexesa, doplňovací tabulky, modely těles,  

• výběr prvků Hejného matematiky 

• slovníky tištěné  

• sady stavebnice Merkur cca 20 – celý soubor je nyní součástí technického atelieru 
+ jedna programovatelná stavebnice 

 
Pomůcky jsou doplňovány a obnovovány průběžně dle aktuálních potřeb a možností 
finančních. 

• Knihy do školní knihovny dokupujeme každoročně 5-8 tis Kč 

• Od roku 2015 má každá třída prvního stupně svoji vlastní knihovničku, větší 
knihovnička je i pro druhý stupeň – zde si žáci půjčují knihy sami průběžně, knihy 
se doplňují dle zájmu žáků.  

• Učebnice, které mají děti ze školy zapůjčené, jsou obnovovány průběžně. Pokud je 
třeba, obnoví se i celá řada učebnic (zastaralé,  ..) 

 
Větší úpravy a nové vybavení v posledních letech – stručný přehled 
 
Vybavení pořízené k 1.9.2017 pro zahájení provozu ZUŠ Sedlčany,  
pobočka Krásná Hora pro výuky hudebních oborů a výtvarného oboru 

• klávesy 14 tis Kč 

• generální oprava a servis klavíru 16 tis Kč 

• stolní počítač a velký stůl do učebny HV 40 tis Kč 

• 2 stojany na noty  
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• skříň do výtvarné výchovy 10 tis Kč 

• keramická pec + připojení 40 tis Kč 
2018  

• knihovna a židle do kabinetu MŠ 19 tis Kč 

• notebook MŠ 26 tis, klávesy MŠ 10 tis Kč 

• druhá část rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy (přízemí) - oprava stěn ve 
třídě předškoláků, vymalování, výměna starých skříněk, doplnění nábytku, výměna 
koberce,  
oprava stěn a stropu v šatně, vymalování šatny + namalování obrázků na stěny 90 
tis Kč ( + MÚ) 

• ŠJ nábytek kancelář, výměna části nerezového nábytku, počítač + nový sw, nové 
talíře 120 tis Kč 

• 2 dataprojektory a 2 plátna do dvou tříd druhého stupně 

• výměna zářivek v jedné třídě a ředitelně 25 tis Kč 

• nové židle a lavice ve dvou třídách ZŠ – prvňáci a třída u sborovny 80 tis Kč 

• nové archivní skříně 35tis Kč 

• uzamykatelná skříň do sborovny 18tisKč 

• výměna tabulí – 2x bílá fix, 2x zelená 
2019 

• přírodopis – kostra, 3 mikroskopy 17tis Kč 

• počítačový server 40tis Kč 

• doplnění nábytku MŠ 

• profesionální výsadba na školní zahradě – vrbové stavbičky 35tis Kč  

• interaktivní tabule – notebook + dataprojektor do učebny prvního stupně 
2020  

• ipady 10ks z projektu EU Šablony II a navýšení financí MŠMT 2020 130tis Kč 

• noteboky 10ks z projektu EU Šablony II a navýšení financí MŠMT 2020 130tiskč 

• kamery s mikrofony na online výuku 3ks 25tis Kč 

• multifunkční kopírka sborovna 10tis kč 

• oprava a vymalování části chodeb v hlavní školní budově, rekonstrukce a 
vymalování třídy (MÚ + provoz) 120tisKč  

• nové nástěnky na chodby 10tis kč 

• výměna dveří ve starší části hlavní budovy (MÚ) 

• rekonstrukce staré dílny na technický atelier (MÚ) 
2021 

• nová sedačky pro děti 11tis Kč 

• trojhrazda na školní zahradu 20 tis Kč 

• grafické tablety pro vyučující 7 tis Kč 
 
 
2. Přehled pracovníků školy 2020/21 

 

2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení 

 

Mgr.  Michaela Balounová  učitelka ZŠ 

Mgr.  Radka  Čandová učitelka ZŠ  

Mgr. Marcela  Kakešová učitelka ZŠ 

Mgr. Stanislava  Koudelková učitelka ZŠ 
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Mgr. Vlasta  Lhotecká učitelka ZŠ  

Mgr. Denisa  Ringesová učitelka ZŠ 

Mgr. Táňa   Strýčková učitelka ZŠ 

Mgr. Eva   Šedivá ředitelka školy 

Mgr. Martin  Švec  učitel ZŠ 

Mgr. Martina  Vlčková zástupkyně ředitelky, výchovný poradce 

Mgr. Lena   Zacharová  učitelka ZŠ 

Ing. Veronika  Zelenková učitelka ZŠ 

 Jana   Čandová asistentka pedagoga ZŠ  

 Ilona   Škochová asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD 

Bc. Kateřina  Benešová  vychovatelka ŠD 

 Jana   Černá  učitelka MŠ 

 Lucie   Lacinová učitelka MŠ 

 Dana   Jirsová vedoucí učitelka MŠ 

 Olga   Hubičková učitelka MŠ 

 Lenka  Mošničková  asistentka pedagoga MŠ, vychovatelka ŠD   

      

Provozní pracovníci: 

 Monika  Bajerová  úklid ZŠ 

 Lucie   Palusová úklid ZŠ 

 Božena  Pítová  úklid MŠ, dovoz a vydávání jídla 

 Ludmila  Kulandová vedoucí ŠJ 

 Dana  Volfová hlavní kuchařka  

 Kristína  Kutilová kuchařka, hlavní kuchařka 

 Michaela Branžovská  zástup za PN – kuchařka  

 Josef   Novotný školník 

Bc. Vladimíra  Švecová hlavní a mzdová účetní, administrativa 

 
 
2.2. Organizace školního roku 2020/21 - Přidělení tříd a počty žáků k 30.9.2020 
 
1.stupeň 

I.tř.  Mgr.Stanislava Koudelková 1.roč.    9 žáků 
II.tř. Mgr. Denisa Ringesová  2.roč.   10 žáků 

 III.tř. Mgr. Martina Vlčková  3.roč.   12 žáků + 1 žák IV   

IV.tř. Mgr. Táňa Strýčková  4.roč.    9 žáků 

       5.roč.    7 žáků 

Jana Čandová, AP    

2.stupeň  

V.tř. Mgr. Marcela Kakešová  6.roč.  12 žáků 

VI.tř. Mgr. Martin Švec   7.roč.   8 žáků  

VII.tř. Mgr. Michaela Balounová  8.roč.   12 žáků 

Ilona Škochová, AP  

VIII.tř. Mgr.Radka Čandová  9.roč.  18 žáků 
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celkem  97 žáků, 47 1.stupeň, 50 2.stupeň 

  individuální vzdělávání – 1 žák 

  vzdělávání v zahraniční škole – 2 žáci 

Školní družina:   

Bc. Kateřina Benešová  vychovatelka 32 žáků 1.stupně 

Ilona Škochová  AP v ŠD 

Lenka Mošničková   vychovatelka v ranní družině 

 

3. Nově přijatí žáci ve školním roce 2020/21 

 

Zápisu pro školní rok 2020/21 se zúčastnilo    14 žáků. 
Rozhodnutí o odkladu bylo vydáno      4 žákům. 
Do 1.ročníku nastoupilo       10 žáků. 

 
 
4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2020/21 

 
4.1. Výuka probíhala ve všech ročnících 
podle ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Krásná Hora n.Vlt. čj. 210/07 
 
4.2. Souhrnné hodnocení výsledků školní rok 2020/21 
Ve školním roce 2020/21 vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 probíhala část výuky 
online formou kombinace synchronní a asynchronní výuky (část výuky online hodiny, část 
zadaných úkolů plnili žáci samostatně). 
Žáci byli hodnoceni známkou s přihlédnutím ke skutečnostem kombinace prezenční a 
online výuky. 
 

Ročník počet žáků 
1.pol  

Počet vyznam. 
1.pol 

Počet žáků  
2.pol. 

Počet vyznam. 
2.pol 

1. 9 Slovní hodnocení 9 Slovní hodnocení 

2. 10 10 10 10 

3. 12 12 12 12 

4. 9 6 10 5 

5. 7 6 7 6 

6. 12 7 11 7 

7. 8 4 8 5 

8. 12 7 11 7 

9. 18 8 18 9 

Celkem 97 60 96 61 

 
4.3. Chování  
 
4.3. Hodnocení přístupu ke vzdělání 
Společně s vysvědčení dostávají žáci doplňující informace „Hodnocení přístupu ke 
vzdělávání“. Hodnocení je vypracováno samostatně a popisuje přístup žáků ke školní 
práci tak, aby rodiče byli informováni nejen o známkách, ale i o pracovním postoji dětí a 
podrobněji o chování. Hodnocení připravují vždy všichni učitelé, kteří ve třídě vyučují.  
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Součástí tohoto hodnocení byl přístup k výuce prezenční i distanční. 
 
 
4.4. Umístění vycházejících žáků – 19 žáků 

• gymnázium    5 žáků 

• střední odborné školy  9 žáků 

• odborná učiliště   5 žáků 
 

4.5. Využití projektu Scio 2021 - srovnávací testy  
  

Ve školním roce 2020/21 stejně jako každý rok se škola zapojila do srovnávacího 
testování žáků 5. a 9.ročníků. 
Zároveň obě třídy se zúčastnili testů angličtiny SCATE. 

Vzhledem k několika měsícům distanční výuky, které testování předcházely, a 
různým podmínkám pro jednotlivé žáky, výsledky souhrnné zprávy byly použity hlavně pro 
interní práci školy a další plánování výuky v hlavních předmětech.  
S individuálními výsledky byly seznámeni žáci i zákonní zástupci. 
 

 

5. Prevence sociálně patologických jevů probíhá podle minimálního programu 
prevence, který má škola zpracovaný. 
 
Ve školním roce 202o/21 nebyly organizovány žádné mimoškolní aktivity, neprobíhala ani 
většina volnočasových aktivit, které mohou žáci obvykle využívat.  
V rámci prevence sociálně patologických jevů opakovaně zajišťujeme programy pro žáky 
prvního i druhého stupně. 
Několik bloků prevence, které byly možno zrealizovat v krátké prezenční výuce, bylo 
zaměřeno na práci s klimatem třídy. 
 
Další činnosti zaměřené na osobnostní rozvoj, prevenci patologických jevů a 

budování třídního klimatu 

a) Nastavení třídních pravidel při prezenční výuce – začátek školního roku – třídnické 

dopoledne.  

b) Práce třídního učitele s kolektivem třídy zaměřené zejména na pravidla při distanční 

výuce – v průběhu distančního vzdělávání. 

c) Práce třídního učitele při postupném návratu žáků do školy. 

d) Den s třídním učitelem na závěr školního roku, shrnutí průběhu školního roku. 

 
Využití prostor školy k dalším aktivitám 
 
Činnosti pobočky ZUŠ Sedlčany od 1.9.2017 
Pro pobočku Krásná Hora n.Vlt. bylo povoleno 20 míst pro výtvarný obor a 20 míst pro 
hudební obor.  
Dle zájmu a výsledků talentových zkoušek ve školním roce 2020/21 žáci navštěvovali tyto 
obory: výtvarný obor – 2 skupiny 
            hudební obor – výuka hry na kytaru a na klavír. 
Výuka ZUŠ ve školním roce 2020/21 probíhala dle epidemiologických pravidel platných 
pro základní umělecké školy, kombinace prezenční a distanční výuky. 
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Zřízením pobočky ZUŠ Sedlčany v naší škole jsme umožnili zejména mladším žákům, aby 
se přihlásili do základní umělecké školy a věnovali se výtvarnému, či hudebnímu oboru. 
ZUŠ Sedlčany navštěvovali žáci i v předcházejících letech, ale vzhledem ke špatné 
dostupnosti veřejnou dopravou si mohli dovolit dojíždět pouze někteří žáci.   
 

V tomto školním roce neprobíhaly v tělocvičně žádné další sportovní kroužky školní ani  
další aktivity zájmových organizací, vzhledem k tomu, že po většinu školního roku bylo 
zakázáno sportovat. 
 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2020/2021. 

 
 

Jméno 
 

Místo Téma semináře Délka 

Sborovna 
7. 9. 2020 

ZŠ Krásná 
Hora n. Vlt. 

 
Respektovat a být respektován 

 
6 hodin 

Sborovna 
4. 11. 2020 

ZŠ Krásná 
Hora n. Vlt. 

 
Výuka MS Teams 

 
6 hodin 

Mgr. Strýčková 
Mgr. Vlčková 
Mgr. Šedivá 

 
Webinář 
3/2021 

Efektivní komunikace – 
odpovědnost žáků a autorita 
učitele 

 
6 hodin 

Ing. Veronika 
Zelenková 

 
Webinář  

Jak využít vzdělávací 
nerovnováhu 

29.3.2021-
18.5.2021 

 
Mgr. Eva Šedivá 

20. 4. 2021 
webinář 

Konference: úspěch pro každého 
žáka 

 
6 hodin 

O. Hubičková 
J. Černá 

23. 6. 2021 
webinář 

 
Komunikace s rodiči (MŠ) 

 
8 hodin 

 
Lucie Lacinová 

28.6.-
2.7.2021 
Šestajovice 

Vzdělávací program: Začít spolu  
 
5 dní 

Sborovna 
14. 6. 2021  

ZŠ Krásná 
Hora n. Vlt. 

Workshop pro pedagogický sbor 
– spolupráce ve sborovně  

 
4 hodiny 

 
Jana Čandová 

23. 6. 2021 
webinář 

Kreativní metody výuky cizích 
jazyků 

 
8 hodin 

Mgr. Marcela 
Kakešová 

23.8.-25.8. 
Brtnice 

 
Badatelství 

 
3 dny 

 
Sborovna 

ZŠ Kr. Hora 
26.8.2021 

 
Workshop pro pedagogický sbor 
– vize školy 

 
5 hodin 

Mgr. Martina 
Vlčková 

 
webinář 

Spolupráce kariérového poradce 
s rodiči 

 
21.-30.9.21 

Mgr. Vlčková 
Mgr. Strýčková 
Mgr. Kakešová 
Mgr. Balounová 
Mgr. Šedivá 
J. Čandová 
I. Škochová 

 
 
 
webinář 

 
 
Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení 

13. 5. 21 
8 hodin 
 
9. 6. 2021 
8 hodin 
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Mgr. Eva Šedivá 

 
Náchod 

 
Letní škola TOŠ 

19.-21.8.21 
3 dny 

 
Mgr. Eva Šedivá 

16. 4. 2021 
Petrovice 

Úvod do formativního hodnocení 
pro vedoucí pracovníky škol 

 
3,5 hodin 

 
Mgr. Eva Šedivá 

16. 1. 2021 
Praha 

 
Komunikace na pracovišti 

 
4 hodiny 

Sborovna  
 

30.8.2021  Využití ipadů v projektech 8 hodin 

V průběhu tohoto školního roku byly individuálně realizovány krátkodobé webináře dle 
individuálního zájmu pedagogů. 

 
 
7. Průběh a organizace školního roku 2020/21 vzhledem k pandemii Covid-19 a 
nařízeným vládním opatřením.  

 
září 
2.9.  Slavnostní zahájení školního roku  
3.9.  Třídnické dopoledne  
12.9.  Balónková slavnost – přivítání nových dětí v ZŠ – pouze pro prvňáky a žáky 

9.roč., kteří program připravili 
  Přivítání nových dětí v mateřské škole proběhlo ve školce bez účasti rodičů. 
18.9.  Zavedeno povinné nošení ochranných prostředků ve škole. 
říjen 
2.10.   Ředitelské volno z důvodu vysoké nemocnosti pedagogů. 
5.10.–12.10. Uzavřena základní škola KHS z důvodu vysoké nemocnosti pedagogů 
12.10-18.10. Uzavřena mateřská KHS z důvodu vysoké nemocnosti pedagogů 
14.10.  Uzavření všech základních škol mimořádným opatřením MZ ČR vzhledem 

k pokračující epidemii Covid-19. 
26.10-30.10. Prodloužené podzimní prázdniny 
listopad 
od 18.11. Prezenční výuka žáků 1.a 2.ročníku + MŠ 
od 30.11. Prezenční výuka první stupeň + 9.ročník + MŠ, 
 rotační výuka 6., 7., 8.ročník 
prosinec 
21.12.-3.1. Prodloužené vánoční prázdniny 
leden 
od 4.1. Prezenční výuka 1. a 2.ročník +MŠ, 
 distanční výuka 3. až 9.ročník + možné individuální konzultace 
únor 
od 27.2. Zakázána přítomnost všech dětí v mateřských školách  a všech žáků v 

základních školách, 
 distanční výuka pro všechny ročníky ZŠ a předškoláky v MŠ 
březen 
 Distanční výuka pro všechny ročníky ZŠ a předškoláky v MŠ 
duben 
od 12.4. Zahájení návratu dětí do škol s podmínkou testování včetně dětí MŠ 

Rotační výuka pro první stupeň a předškoláky do 15 dětí, 
distanční výuka druhý stupeň 

od 26.4. Prezenční výuka pro první stupeň, 
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 distanční výuka druhý stupeň 
květen 
od 3.5. Prezenčně výuka první stupeň + všechny děti MŠ,  
  rotačně druhý stupeň 
od 17.5. Prezenční výuka pro všechny žáky podle původního rozvrhu, 

školní družina bez omezení 
červen Prezenční výuka pro všechny. 

Vše za zpřísněných hygienických pravidel v průběhu výuky a vydávání jídel, 
zákaz zpěvu a tělesné výchovy, povinné nošení respirátorů pro pedagogy a 
hygienických roušek pro žáky ve škole. 

 Vydání vysvědčení. 
 
Distanční výuka ve školním roce 2020/21 byla realizována v naší škole takto: 
 

• Od 1.9.2021byla zavedena elektronická žákovská knížka v programu DM software, 
který již využíváme pro školní matriku a třídní knihy. Přes eŽK rodiče i žáci mají 
přístup k hodnocení a zároveň k rozvrhu běžných hodin i online hodin. 
Třídní učitelé mohli rodičům rozesílat zprávy a informace přes tento systém. 

• V průběhu září byly zprovozněny nové webové stránky s jiným poskytovatelem a 
dostatkem prostoru pro pracovní emailové adresy žáků i zaměstnanců. 

• Žákům byla přidělena školní adresa v jednotném formátu, s rodiči učitelé 
komunikovali na adrese, kterou zákonný zástupce pro komunikaci uvedl.  

• Týdenní plány pro všechny třídy byly zveřejňovány na webových stránkách školy, 
úkoly byly zadány v pondělí ráno na celý týden. 

• Elektronická nástěnka Padlet, byla využívána zejména pro třídy druhého stupně, 
zde byly zveřejňovány úkoly podrobněji. Probíhala komunikace s třídním učitelem. 
Dále zde byly dokumenty ke stažení a výuková videa, potřebné odkazy. 

• Online hodiny pro všechny ročníky probíhaly od 1.11.2021 v prostředí MSTeams. 
V tomto prostředí byl rozvrh online hodin a přihlášení. Dále byly zadávány, 
odesílány a kontrolovány úlohy pro druhý stupeň. 

• Rozvrh a počet online hodin v rámci pracovního týdne odpovídal doporučení MŠMT 
pro online výuku na prvním a druhém stupni. 

• Žáci, kteří potřebovali pracovní listy tisknout, si mohli vždy na začátku týdne přijít 
vyzvednut vytištěné materiály do školy. 

• Žákům, kteří potřebovali, byly zapůjčeny školní ipady, dále 4 tablety a noteboky, 
v rámci našich možností.  

 
7.2. Pravidelné aktivity v průběhu školního roku v roce 2020/21 většinou neproběhly, 

nebo byly přeloženy 

 

• Aktivity, které vedou žáky k rozvoji tělesné zdatnosti: 

Sportovní soutěže, v tomto školním roce neprobíhaly, bylo zakázáno cvičit.  

Výuka lyžování pro 1.stupeň ve spolupráci s Lyžařskou školou Monínec byla naplánována 

na začátek druhého pololetí, přihlášeno bylo 40 zájemců z MŠ a 1.st.ZŠ. Lyžařské areály 

však byly celou zimu zavřeny, takže akce se neuskutečnila. 

Povinná výuka plavání formou školy v přírodě na Šumavě – Plavecká školy Srní byla 

naplánována na duben 2021, ale vzhledem k uzavření plaveckých bazénů a ubytování je 

týden plavání přeložen na následující školní rok. 
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Výuku bruslení na zimním stadionu v Sedlčanech – neproběhla, zimní stadion uzavřen. 

Outdorový výlet pro druhý stupeň neproběhl. 

 

• Enviromentální vzdělávání 

Ve škole se snažíme věnovat budování správného vztahu k životnímu prostředí, 

k prostředí, ve kterém žijeme. Je ustanoven koordinátor EVVO p.uč.Kakešová, která 

organizuje, nebo pomáhá metodicky při organizaci aktivit. Paní učitelka absolvovala 

vzdělávání pro metodiky EVVO.  Máme podrobně zpracovaný plán EVVO pro školní rok. 

Mezi pravidelné akce patří: Den Země jako projektový den, třídění odpadů ve škole (koše 

na třídění na chodbách), výběr surovin do školní jídelny (místní nebo české produkty, 

pokud lze), vycházky do okolí, exkurze s ornitologem. 

Také tyto aktivity proběhly ve velmi omezené míře. 

Při výuce ve škole, pokud byla umožněna, jsme však často využívali výuku venku. 

 

• Výchova k volbě povolání 

Pro žáky 8. a 9.ročníku výchovná poradkyně p.uč.Vlčková pravidelně organizuje schůzky  

k výběru povolání dle zájmu žáků. Na začátku 9.ročníku žáci společně s třídním učitelem 

navštíví Úřad práce v Příbrami, kde je zaměstnanci úřadu práce seznámí s možnostmi při 

výběru dalšího studia, podají  informace o jednotlivých povoláních, seznámí s aktuální 

situací na trhu práce, zodpovídají dotazy. 

Většina aktivit a porad s výchovnou poradkyní proběhla online individuálně. 

 

7.3. Prezentace školy na veřejnosti 

• Balónková slavnost – uvítací slavnost pro nováčky ve škole i ve školce. 
Zároveň jsou otevřeny, a tedy veřejnosti přístupné, obě budovy MŠ i ZŠ.  
Žáci z devítky mají na starosti přípravu a průběh soutěže, pedagogický sbor zajistí 
občerstvení.  
Slavnosti se letos zúčastnil pouze omezený počet účastníků. 
Prvňáci dostali tričko školy s logem školy v barvě zelené, děti z mateřinky balíček na 
přivítání. 

• Divadelní představení v kulturním domě. 
V tomto školním roce se škola opět ujala organizace divadelního představení ve 
Společenském domě v Krásné Hoře na konci srpna. Představení se ještě stihlo uskutečnit, 
i když diváci museli mít roušky, ale přišli. Sál byl skoro zaplněn. Výtěžek představení Dva 
nahatý chlapi, byl použit na doplnění vybavení v MŠ i ZŠ.  
 

• Zahájení adventu a jarmark. 
Již tradiční akce pro všechny krásnohorské se neuskutečnila. 
Projekt pro předškoláky Náš školáček – se neuskutečnil, zápis navíc probíhal online. 
Rodiče a budoucí prvňáčci se do školy podívali až na konci června. 
 

• Květinový den  
Sbírka byla přesunuta na září 2021. 

• Spolupráce se ZUŠ Sedlčany, pobočka Krásná Hora  
V letošním školním roce neprobíhaly třídní koncerty žáků ZUŠ ve škole, ani výstavy 
výtvarného oboru. I žáci ZUŠky měli větší část hodin online. 
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7.4. Spolupráce s rodiči 
www.skolahora.cz 
Webové stránky naší školy se snažíme používat jako informační prostředek hlavního dění 
ve škole – školní akce, jídelna, fotografie z akcí, .. 
Informační schůzky pro rodiče proběhly v září 2020. 
Konzultační týden k výsledkům čtvrtletí. Konzultační a informační schůzky proběhly online.  
 
7.5.Tradiční akce pořádané výborem SRPDŠ  
 

dětský maškarní karneval se nepořádal 
oslava Dne dětí na začátku června se uskutečnila 

Malování na asfalt, soutěže v různých oblastech a oborech tak, aby se mohly 
zúčastnit mladší i starší děti. Letos se soutěžemi pro mladší děti pomáhali i žáci 
9.ročníku. Součástí odpoledne je i opékání buřtů. Dětské odpoledne je určeno 
dětem mateřské školy i žákům základní školy i rodičům. Vzhledem k tomu, že 
v červnu byla tato venkovní akce jednou z prvních možností se setkat, účast na 
dětském dni byla velká, ale pořadatelé si neočekávaným počtem zájemců poradili. 

7.6.Prezentace v tisku: 
Zpravodaj obce Krásná Hora n.Vlt. – pravidelně 
Sedlčanský kraj a Příbramský deník – příležitostně 
 
 

8. Zapojení v celostátních projektech 
 
Šablony MŠ a ZŠ II 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování         
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT – zaměřeno na rozvoj ICT ve 
školách – zakoupení ipadů a noteboků pro ZŠ, pravidelnou realizaci hodin s využitím ICT, 
vzdělávání učitelů ZŠ i MŠ, odborná setkávání rodičů dětí z MŠ i ZŠ bude realizováno 
v průběhu roku 2021, dokončeno v roce 2022. 
 
Scio – Národní testování   
Využíváme pravidelně pro žáky 5.a 9.ročníku srovnávací testování v předmětech český 
jazyk, matematika, angličtina pro získání nestranné zpětné vazby.  
Scio – Mapa školy 
Plánována na příští školní rok. 
 
Ovoce a zelenina do škol 
Projekt SZIF zaměřený na podporu zdravé výživy – probíhal v omezené míře, pokud byli 
žáci ve škole. 
 
Občanské sdružení Trvalá obnova školy (TOŠ) 
Škola je členem sdružení TOŠ, které je akreditovanou organizací v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. TOŠ, o.s. pořádá vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky a vedení školy, které pravidelně využíváme. Další přínosem členství v tomto 
networku je možnost sdílení zkušeností škol po celé republice. 
MAP - spolupráce ve vybraných oblastech, zejména pro ŠD a první stupeň 
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9. Zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2020/21 
 

• V září 2020 do mateřské školy nastoupilo 37 dětí 

• Třída mladších dětí v počtu 23. Třídu starších dětí navštěvovalo 14 dětí, z toho 4 
děti měli odklad PŠD, 1 dítě s podporou asistenta pedagoga. 

• Ve školce pracovaly 4 paní učitelky celkem s úvazkem 3,7. 

• Ve třídě předškoláků byly 2 učitelky celé dopoledne a asistentka pedagoga, což 
umožnilo individuální přístup ke všem dětem – využilo se zejména na logopedická 
cvičení a grafomotoriku  
 

• Vzhledem k epidemiologickým opatřením od začátku školního roku byl pobyt rodičů 
v budově omezen, což mělo kupodivu vliv na lepší průběh adaptace – nově příchozí 
děti byly rychleji samostatné. 

• 7.10.- 16.10.2021 byla MŠ uzavřena KHS kvůli onemocnění zaměstnanců 

• V následujícím období mateřská škola fungovala téměř v obvyklém režimu, ale za 
zpřísněných epidemiologických opatření. Do školky chodila většina dětí. 

• V omezené míře se uskutečnila i oslava svatého Martina, příchod Mikuláše. 

• Nebylo možno uskutečnit vánoční besídku, tak paní učitelky natočili vánoční video 
z připraveného vystoupení a rodiče dostali jako dárek. 

• V zimním období se maximálně využíval pobyt venku, napomáhaly tomu dobré 
sněhové podmínky a pobyt venku byl jednou z prevencí, jak se v probíhající 
epidemii co nejvíce chránit a posilovat imunitu. 

• Na začátek února byla naplánována oblíbená výuka lyžování pro předškoláky v LŠ 
Monínec, ale neuskutečnila se z důvodu uzavření lyžařských areálů. 
 

• 29.2.- 9.4.2021 byly plošně uzavřeny všechny základní i mateřské školy vládním 
rozhodnutím. Pro předškoláky i naše školka zajišťovala distanční výuku – na 
webových stránkách školy rodiče našly doporučené materiály či odkazy pro práci na 
doma.  
A pro všechny děti a jejich rodiče byla na konci března připravena venkovní 
velikonoční „bojovka“ pro malé skupinky, která se setkala s kladným ohlasem. 
 

• 12.4.2021 byly mateřské školy otevřeny pro předškoláky a děti zaměstnanců IZS, 
ale všichni museli absolvovat povinné testování dvakrát týdně pro ověření, zda dítě 
není nakaženo covid-19 s cílem omezit šíření nemoci. Do školky docházelo 15-20 
dětí. 

• Na jaře byl i pro školku nově otevřen technický ateliér, ale je třeba lépe vyřešit 
vhodné vybavení pro školkové děti. 
 

• Od 3.5.2021 byla školka znovu otevřena pro všechny děti, testovat se museli  
pouze zaměstnanci. Děti si znovu zvykaly na pravidla ve školce po dvou měsících 
doma, někteří i déle.  

• Covid-19 ovlivnil i letos zápis dětí do mateřské školy – probíhal distančně, 
administrativní formou. Zapsáno bylo celkem 17 dětí, několik dětí vzhledem k věku 
a kapacitě MŠ nastoupí až k 1. lednu 2022 s dosažením věku 3 let. 

• I v tomto období pro činnost byl maximálně využíván pobyt venku – výuka na 
zahradě, sběratelské činnosti, pozorování, zvyšování fyzické zdatnosti, ..  

• V červnu ve školce proběhla 14 denní praxe dvou studentek SPgŠ 
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• V období června děti absolvovaly mnoho exkurzí v místních provozech např. ZD 
Krásná Hora, kadeřnictví, zahradnictví, záchranná služba, .. 

• Na konci června jsme se rozloučili s paní učitelkou Danou Jirsovou, která celou 
svoji pedagogickou praxi věnovala dětem v naší mateřské škole. 

• Prázdninový provoz byl jako obvykle první dva týdny v červenci a poslední týden 
v srpnu. 
 
Realizované akce mateřské školy v průběhu roku. 
 
Celý školní rok byl ovlivněn probíhající pandemií Covid-19, jak uvedeno výše. 
Omezení zasahovala do činnosti školky už od začátku školního roku. 
Přesto se podařilo uskutečnit některé plánované akce, byť s omezeními. 
 
  7.9.2020  Schůzka s rodiči  
16.9.2020   Balonková slanost, ale pouze pro děti ve školce  
11.11.2020  Příjezd svatého Martina na koni 
 5.12.2020  Mikulášká nadílka 
 2.12.2020  Atelierové focení pouze pro děti (bez rodičů) 
16.12.2020  Vánoční nadílka 
 
26.2.2021  Maškarní rej v mateřské škole 
29.3.- 6.4.2021 Velikonoční venkovní hra pro děti a rodiče 
27.4.- 2.5.2021 Čarodějnická stezka  
21.5.2021  Fotografování na konci roku  
27.5.2021  Výlet do Kamýka – předškoláci 
2.6.2021  Divadlo O pejskovi a kočičce 
25.6.2021  Rozloučení s budoucími prvňáky a s p. uč. Jirsovou 

 
 
12.Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2020 - výběr hlavních ukazatelů 
 

• Rozpočtové příjmy   
                                                                                                                              v Kč                                                                                                                

Ukazatel  Rozpočet 
schvál.  

Rozpočet 
upravený  

Skutečnost 

Provozní dotace     1 300 000 1 050 000 1 050 000 

Provozní dotace mzdy   273 446 273 446 

Dotace na mzdy,ONIV, ICT     14 227 727 
14 287 904 

14 287 904 
 

MŠ – příspěvky   40 000 35 960 

ZŠ – nájem tělocvična  20 000 15 890 

ZŠ – sběr papíru+výtěžky  30 000 60 900 

ŠJ – stravné   400 000 369 039,26 

ŠD – příspěvky   30 000 25 400 

Kroužky   5 000 1 000 

Příjmy z úroků   1 000 744,90 

Zúčtování fondů  0 0 

    

Celkem příjmy     15 587 904 15 887 727 16 008 677,16 



17 

 

 

• Rozpočtové výdaje      
                                                                       v Kč 

Ukazatel  Rozpočet 
schválený  

Rozpočet 
upravený  

Skutečnost 

MŠ        2 182 857 2 182 857 2 182 857 

ZŠ        11 538 377 11 740 873 11 861 823,16 

ŠJ        1 281 104 1 281 104 1 281 104 

ŠD         585 566           585 566    585 566 

Ostatní výdaje             97 327    97 327 

Celkem  15 587 904 15 887 727     16 008 677,16 

 

• Celkový přehled       
                                                                          v Kč 

Příjmy celkem:  
 

             16 008 677,16 

Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského 
kraje 
na mzdy, učební pomůcky a školení          

  
14 287 904 

 

Dotace provozní od obce  
Dotace na mzdy od obce  
 

              1 050 000 
                 273 446 
                     

Poplatky od zák. zástupců dětí  
z toho:  MŠ         35 960 
             ŠD         25 400 

61 360 

Kroužky            1 000 
 

Tržby za služby – ŠJ stravné  
                              Nájemné tělocvična 

              369 039,26 
               15 890 
 

Ostatní příjmy – úroky  
                           výtěžek akcí                   

                 744,90 
               60 900 
                           

Zúčtování fondů 
 

0 

Příjmy z hospodářské činnosti 
 

                        0 

Výdaje celkem:  
 

        16 077 831,22 

Investiční výdaje celkem:                      0 

Neinvestiční výdaje celkem:  
 

        16 077 831,22 

Z toho:  

a) mzdové náklady            (platy)             10 354 486 

b) ostatní osobní náklady  (dohody)                  56 965 

c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,)             3 684 209 

d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace   
    Středočeský kraj 

               316 434 
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e) nemoc                152 026 

f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce) 
    ostatní náklady (vlastní prostředky) 
    ŠJ – potraviny  

           1 190 000 
              0 

323 711,22 

g) odpisy DHIM                          0 

Náklady hospodářské činnosti                          0 

Výsledek hospodaření  
 

69 154,06 

 

• Základní personální údaje 
 
Členění zaměstnanců podle vzdělání stav k 31.12.2020 

 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem  

Základní   0   0   0 

Vyučen   0   4   4 

Středně odborné   0   0   0 

Úplné střední   0   0   0 

Úplné střední odborné   1   9   10 

Vyšší odborné   0   0   0 

Vysokoškolské   1 16 17 

Celkem    2 29 31 

 
Zpracovala: Vladimíra Švecová, 21. dubna 2021 
 
 
13.Údaje o inspekční činnosti ve školním roce 2020/21 
 
Ve školním roce 2020/21 proběhla plánovaná inspekce ve dnech 24.9., 25.9. a 8.12.2021 
 
Původně plánovaná inspekce byla odložena ze školního roku 2019/20 z termínu 
13.3.2021, neboť v tomto termínu byly poprvé uzavřeny všechny školy vzhledem 
k epidemii Covid-19. 
 
Náhradní termín čtyřdenní inspekční návštěvy byl stanoven na 24.9.2020.  
První dva dny probíhala standartní inspekční činnost v základní škole a mateřské škole. 
Plánované další dva dny 29.9. a 30.9. již inspekce neproběhla, vzhledem k tomu, že větší 
část pedagogů onemocněla, a ve všech třídách probíhalo suplování.  
 
Další náhradní termín byl stanoven na 4.12.2021, kdy byla částečně uvolněna 
epidemiologická pravidla, a inspektorky mohly do školy přijít.  
Inspekční činnost pokračovala v základní škole a proběhla i ve školní družině. Zároveň 
k tomuto datu byla inspekční návštěva shrnuta a uzavřena. 
 
Inspekční zpráva je přílohou této výroční zprávy. 
 
 
 
 
 


